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GRANDE STOCK

UGNEUL SANTOS I Cia.

TELEFUNKEN - 3

| i Is melhores e maia selectivos I

apparelhos de Radio-telephonia. |
tiples de manejo e extremamente |

económicos |

= REPRESENTANTES E DEPOSITÁRIOS

u. n.

RUa 1." de Marco, SS - Fone N. 7993 |

Importadores de Uadiotelephonia.

DA CARIOCA. 6 - 1."

Phone Central 4S42

End. Tetegr. : "NEUTRODYNE"

RIO

O
D

RIO Stromber^-Carlson
<«aíiui(iui[iaiiiiitiiiiiitiiuiiiiiimaiiiiiiiiiiii[iiiiiiiii!iioiiiiiiiiiiitJuii'iiiiiiii!]iiiiiiiM* ^^^^^^^^^^^^^^^^«

i Mayrink Veiga & Cia.

Importadores de material de radio-telephou

é radio-telegraphia

Receptores

ATWATER KENT
4, 5 e 6 valv,

STROMBERG
C A R L S O N 5 e 6 valv.

SUPERTONE
supereterodyne de íi vál-

vulas

Especialidade em alto-

fallantès

Estação írans*

missora

de 50 uíaffs

Onda de 260

rrtefros

Irradiações

diárias

com |>rogran>

rrças

variados

Installações

completas de transmis-
sores e receptores

para broadeasting e tele-

graphia. Montagens
ena onda curta

Grupos ''Esco'

de 300 TOlts

10 volts

1.000 volts

2.000 volts

M

H

Rua Municipal, 21 - RIO DE JANEIRO
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Alto falante

' >s eursos da Radio Sociedade Syii- Marés,
uicdo Joppert; Palestra sobre litteratura franceza, pola
ia \ ellozi

recentes pesquisas sobre a physi Lo -minií..
'. Roquette Pinto.

Labyrintíio dos Circuitos,
A polarização horizontal das vidas curtas.
Para traducção dõa Morse.

adeasting no extrangéiro.
Do archivo ih. li. S. R. J.

por
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O presente numero de Electron
é custeado exclusivamente pelos seus annunciantes seguintes.

mpanhia ÍFaeiona] âô Commn sem Fi<>. Rua 7 do
Setembro, 205—Sociedade Anonyma Philips do Brasil, Rua Bor-
ja Castro) 13 e 16—Mayrink Veiga í< Cia., ua Municipal, 21 —
Luiz Górçâo, rua de S. Pedro, 33 Coinpanláa Brasileira de Elee-
bríçidadè Siemem-Schuekeit-Telefunkén, .11. da Alfandega, 178
scb.—Ligfleul Santos <$ Cia., Largo da tíarioea, 6-1.» andar.

—3 c£

Toda e qualquer espécie de baterias deve

-ser recusada deante da

Om)

-p*

Representante para o Rio:

Luiz Corcâo

Rua de S.Pedro, 33
Telephone Norte 4799=
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AMADO ítl.S i'iillTI lif \ :/.>:>

A nviKta "T . g, F\ reu
VortM.^ííl" f|iip st» pulrllvn
ntetiJMi imcittc eu Li^tiiia. Sn-
tih rt-vx:: a Ilmíiís on [mt-liifriiL--
»e?*, mOMxaio tm nut ii^i-m
Innj-i' lio Putria, Tnlmiin
o |lniTkli]iiiii(r £ liniii rins

do noticiário t- ri» mui-Hi:!
do riiflfo *»ni ni\su puis

•ajúVtjssuitf-a Mnrtttjado «
CUHlo cLu ii--r^i — iiiifiii-íi, imi ;*e-
jmn irisou ejtendofl portugue-
ips iiur urina.
n.çdO(»i^ilo r »ilaainLsTriu;;~ii»:

II nu <!.> Kt-euln, til»

s -
ET
75 -'

LEITOR AMIGO:
Quando fizer as suas com-

pras em qualquer casa com-
meicial que annun&ia em
ELECTRON, cite o nome de
ELEC.TIíON. pois assim o

amigo concorrerá para au-
gmentar o prestigio de ELE-
CTRON
E ao amigo, custará tão

pouco. .

.

AlIllHllimCMIIIIUIUtllllllllMIIH^
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1 A Stromberg-Carlson
1 Company, acaba de
| lançar no mercado um
j typoderesãptarradio-
1 telephono? q-n rsuie

I em si os aperfsçoa-

| mentos mais modernos
| da nova sevícia.

| '' enhurt receptar con-

| seguiu até hoje -islho-

| res resultalos que
| esse novo typ->. - - - -

I Representaníe fieral para o Brasil : LtlÍZ C(3FCâO I
= "Wt^."1 ^, =*>. '^ tiro, 33-TEL NORTE 7 4799

trofíiberg Ltííison
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Rio de Janeiro, 1 de Junho de 1926
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Publicação bi-men&al k Radio Cultura ditbiluida egtie os sócios ia Radio Sociedada do Rio k Janeiro

Assim falou Marinetti •••

i

.—v /-^ íi

"ir

Mni-Jnt.-(ii no studio da Radio Sociedade

paa-
, Marinetti o «reador da es-

denominou Kmu:
falou aote ouvintes da Tt;:)dio So-
ciedade a fi- uma assistência cul-

ate as eacripto
3, senhoras e Bcnhõrl-

Xn aizar da ira 'Misa, foi a

icr das :- - melas,

i ade para fsi i' ca ima-
mente as s-uas theorlas.
Apresentou -o o f-scriptor bra-

.» Ronald de Carvalho Que
sobre a personalidade du

ih um Interessante es-

tudo.
Km seguld . Mnrinctl !•

um li •!aq-uenu<,

em trãncez, xplantuidn vários
>- importantes a que se

. iili.-;.

!ASS.ADISMO K FUTUUISMO
rinettl oppõe is duas qjc-

press8es — "p:|ssadismO" e "íu-
tio" . K precisa cada uma

delias, Pasuadismio ê, aos soub
olhos, tudo quanto representa o

peja Iradlsão, a nostalgi*

pois, ii :ni.
.'"

ss en<con por fim d i[ii u já foi o gosto pel-.b êpo-

Uu:>t<in*r ii uiriiiq- j nobre > cotmncccla ilr It-illi 'ISléetro n" pfile llif prestar.



ELEPI0N

caa desapparecidas. a "rêverie"
romântica, o spleeii a melancolia,

-ssimismo. E' tudo quanto
inimobiliza o homem na admi-
ração dos modelos de outrora e
lhe entr, <va os movimentos, fio

mundo livre e resplandcscente de
hoje

.

Por futurismo elle entende a
i e a liberdade, o amw da

noção, o gosto de expandlr-se
completamente num mundo liber-
to, o optimismo, a confiança sa-
ili;l na. vida.

Seu criteéio de futur !smo ê,

nois. 11m critério de personalida-
le libertação.

Se o qulzessemos reduzir a ex-
pressão ultima, ohegar : anios tal-

vez a. esta máxima tão simples:
— "'uturismo egual â liber-

dade".
O "TERROR ESTTÍETICO"
31 rinetti citou uma expressão

cvcPtlente de Graça Aranha —
dia expressão em que Graça

Aranha afftrma ciuo a grande
fibra cio chefe do futurismo foi

i-r-, combatido "O terror esthe-
!ÍL-o".

Bile 'li'-! qUB iiu-itiilo 05 futu-

rista<! Ettineqaram o seu traba-
lho i

, muTKÍo ea1 va doniín ílo

ixjlo teri i eo. T srror da

. la lUO. Tro-roi .'.,, Rp-
TerTOT d-l IMiftir ,

fia. -Perror dos metros
das rimas opu-

-• ?as,

O mund<> psIíivii aoh n ilomi-

I toe varias terrores. E>' a

'iiTitPTniinnnpl não
',.'. continuar BOb o seu

íiito abara
i -lionriendrv as nêoessfda-

I i'n aneioso de
- • nosoon o ftfitirtsmo —

. ,.•: i -,i . MarlnfttH i >"• n"r-

f orn dos rtlTiflã-

\ TTA 1 T \ Ti Í-XOV MIORA

a S Ita.lia. riz Marinetti que
devia caber o papel de renovar
u Ideal eathetlco do mundo, Elle

lembra-, citando um dos trechos
mais i [©quentes do discurso do
Sr Rona.l de Carvalho, quando
se refere 6 Itália cujos museus

cl,, obras-primns
doa monumentos, (ias bellas es-

lalua* perfeitas das Épocas mlr-
Essa fttmosphera ile tumulo,
ar de oam.no-santo, onde

lavam esplendidas ruínas é

ruir, devia ser o núcleo, de um
pendam filio novo '• ffUe devia dar

pjrito de um ; IpaI de reforma
.- iíp transformação.

nerti lembra os moi
futuristas da guerra, os gratt-

i. - itof monos que rairnm
Tl,

terem neinido dar a flor de sua
Intel! igten cia — p nntps de terem
podido dai ao m "Tido a cxpi

sãn total •- luminosa, de seis

gen'o.

A IMAEENSIFKIAÇAO DO GÉ-
NIO HUMANO

Batatas este a Idèas o -conferen-

te expl ca a Euttt-

lismo. O futurismo quer am-
pliar as frcintelras actuaes que
prendem o espirito dos art :stas.

Quer dar uma inteira realização

a todos os sonhos rio arte. Quer
— elle o diz em uma expressão
de eloquência admirável — a
lniniciislficai ãii du génio hu-
niano.
SEILITARISAfÃO I>0 ESPIRITO

FUTURISTA
Para isso, o mundo de hoje se

sente penetrado das necessida-

des- que Marinet+i alll traduz.

Ha em toda a parte, a necessi-

dade, anciosa e sincera, d. i

guma cousa nova, d'ffei*ente da

que ate a pouco dominava. E 6

sentindo essas necessidades que
todos os palzcs cultos 3a

terra, ha uma juventude bri-

lhante. Irrequieta, intelllgrente, íi

querer írwpor — e verdadeira-

mente a Impor — as formas
ini ditas e fulgidas áo Beu pen-

samento .

EMe li-mli'-:; a Jtr .-urino- reno-

vadora da Rússia, cujos proces-

sos acha pesHjrososi Os russos

nt-ocurnm trfbalhar num espírito

novo sobre os roateriaes anfgos.
E tsun lhe parece e^ndeninavel

.

Refere-se i m renovndori'," «"3
-

niba e da Seandtaa
13 diz ne os reform. ,d m-fs fie

esies paJzes nronirnm fa-

sser aquillo que e1te chama —
'"-. mWítarisaçSo do esp <-'<<

rurlsta",
Pl^IRISAIO FBAWOEZ F IT \-

T.TVXO
Mats b"v elle estuda o

futurismo ffancez am cãhhibim" -

nm n fnfnvlsTO-o ItaMaao

A.on*>He th" nareei v
'

n -

l^nf-n mal»: radlen'. Porém lhe

parer m raa's au-perfti
, ri-'

.

JVn ruis^o ?,T irrii'--"i C l
-' :

,-,-. .,,.;r,i n «i fra I

Tlllo p-irl^mnil .

i11"

m^rnentós lBte1TeetuaeB
n m

,,;,,i.-,'n-r nnr'ti^" ,1 . .
n^-í-

sa^reVa K^tfts lhe noi*neem fi*i-

i'olo^ r lr*»Tt"t*-oi*trtb r* víTno.

UR XHTTi FTTITUíTV
B* ilciioís rff» rr-i- ----;- '" l«n '',

sim o fttl ii riem n- nu T*n T ia n-i

F^-iTi.^n y,^ T^ussia na IT**snanhíi.

níi F?éftndlnavla etr att.e '
,i:

Tiivff-i iwssn n examinar o futn
ri^mn brfl-oileiro.

"Poyo.^O-TTl n .1|ir, t-.ni fí OR*9ft 1T1 7 '''

-i rnrrpn-í1 dfl novn uma
t ic*rnf>ncnp ^ nrn brilho que srt-

1
. f«TW nTcanCAtlO em ;

r.-lT^-.s T.i-ml.i-a r- l! *

Cl,", ^.^i A V'-i nh -i

i--lthr> TVT-.

,i -, i,i T "i nn "

<mb --!
i
a ra V 1

la-T.nbes

Acha -M'artnetti que n futurta-
mo tem umla larea m.lS3ã<3 l

cumprir no Brasil.
Ainda hontem teve occasi&o

de meditar longamente
Isso, vendo A paysagénj carioca.,

tão brilhante e opulenta e bell-v

que parece uma paisagem
liara acolh<.>r Eva. o, ao lado
dess:l paysagem as mactilnaa
mais perfeitas e velozes do
mundo.

&lle dtz, diris"ndij-se ao audi-
tório.— vós tendes tudo a espe
u Ci grande génio origina! E

s uro
\ OSSOS artistas jovens.

ARCHITEOTUliA — ESTAXO
EQUATORIAL

lava finda a primei-:, i:

da conferencia. E seguiu-Se um
liequeiio descansa.

tj escriptor tomou ftlguns Ktfl-

les de agua. E, depois <te al-

guns segundos, prosegulu na ex-
planação d^s suas ideas.
Estudava, agora, o futui-;

. ipicado ás artes.
A archi-tectura foi a prlmeírs

taa í"tes a que elle se referiu.— J^videntc-mente. disse M,i'i-
miiti -ÓK não podeis ter eir.

vosso patz, uma architec: ui

e a semelhante S to seouli

,

italiano. Vossas neL-ess'dades são
Eiversaa dag ne

honuMis ilpuela épntto,. As
tis condições de vida c do
eão bn-m outros. Quanto a

nõs. os futuristas, aehariamog crwe

icveries ter orat 1 •'"archite-

ct-ura equetori j.1", tendendo •

solver os pi-i ijlema.s que se er-

guem diari •(. Os pelas co
c^ões de vosso ti 11ma tropl

APINTI RA
Marlnetti falia também soím

a plntur.t. Ifío quer fallar como
íi-i-hiiieo. po'» não ê pintor. Hás
alll esta interpretai
<3e sua senhora, que e ul

ile pintora.
pintura cassica. fcradic =

ona;l

is museus, que ideal ti-

nha? O flo reproduzir. •>:

as cousas, com as suas
" ipparenclas" de viria. Trata
uma pfntura do Miguel An
de uma tela de Botlcelli. Nôs te-
mos a impressão da "realidade™

!ircc
:so ser um esptrlli»

culto .

poriez Ignorante a 1 - <i

que realidade? Daquella
existir no espírito do observado!
— que muita vez pôde ser di-

versa Oa que ex : síe no espirito

dos outroa cíbservníores, que yi

rem o mesmo trabalho. i>

muito provavelmente 6 diversa
lia que ea lati - espirito

do autor.
Marlnetti sorri onm «!-

desdém, ítns p-reoc.eimaçft' •!'>

velhos p'niores. amigos das li-

nhas o\1pt lemicas.
\ POKSIA FI'T1RTST\

a'timo, >

'

:

slá o seu raeli clnio.

|-iti irr^íiilí* mctvIço premiar- ã :i -TMfi-l noi" citando o myu no me Píir tinia parte.
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A poesia. outr'ora. era presa.
peias convenções dos metros e
das rimas. Dos metros, sobretu-
do. Os petas viviam am; ,rrados
a-o decasyllabo e ao alexandrino,
ao soneto e aos outros typos co«-
venelonaea da poética.
Um;l geração impetuosa levan-

a bandeira do metro livre —
que jã. representava uma grande

iUísla <la intelligencia. Ci-
tando Laforgue, elle prestou uma
homenagem aoa artistas i

geraç&o.
Mas o metro livre era pouco.
O poeta dos nossos dias tem

outras necessidades. Elle quer
-r-se livremente em um mun-

do livre,

S Marinem mosti-tir como os
artistas dos dias que correm
odeiam a grammatiea e conslde-'
ra-m a syntaxe uma cousa in-
útil. B:jsta-'lhes. para exprimir as
emoções as palavras, mas as pa-
lavras livres de quaesquer oon-

'

.
EJJJe cita, então, para evidan-

( sua these, uma das suas
Bflçslas mais formosas — n "bom-

.
lmnl<qo" de Andrhvipla.
Com essa poesia, estava E .

lestra de M", irineUi, que n
lo Sociedade se ei i

de (ilffunair pelo Brai
\ v\

; \i,r\< ao ii\ maíifina
v. infla a pelestra uar

i a !rra-
o, Már/ni

I

contigua, onde fie ra uma
multidão.

.
E. ftllf leu, sem mais ser írra-

liaúo ,- fim 3o seu discurso,
Elle declamou, étíiâo' um poe-

ma de Bi : ínons-
trar. n djfíiài éjiça lv, entre o
espirita .

:

antiga, jã adt-
ylj»n"todo

%
os modelos m dêmos, i>

ntemp.oraiie i

Depois, elle 'declamou, expll
cirn-

o olfactlvi
'•!"

i ih ii • i j em (miiviu-
'-

j

'•' >in.ovej (te corridas'* e um
jJOÂna /sonertlp de eloquência,
di- ,f(iiT-a á de éjtpréssãió—A ma-
çhfea lírica".
- Explicando este ultimo poema
Mnrtnettl fez ver mie n madii-
tih p o grande motivo estírfetlco
VTh. 'nrsaos dias. Os noSsos avós
'<:«-• rifissbs pães riverarm ... amor

thPinas ilo ar to principal, n amor
rftj piissado ,- a paysn n-rn i

Wjs temos a ma-china, a ver-
dadeira d'vindade dos nossos '

dar*?*.

33'IjITE 'FCTTTtTSTA
Kíurlandri a sua •palestra. M.i-

r n'!íi declarou, que estava viva
i "iKQlhoso : • linha ver :

fi-

oue toda a Alife brasileira
' futurista. V, t Vnbwni que em
hosáj5 TinW. quem ainda não í
tirturista, ;fi vivamente jfé inter-
essa. W<V Tu f li rísm n

.

O TilVRO mu PRtoSEvr \
1 N"> livro de '"presença da Tta-
ftlíj SocM,da<1e. deixaram Os ãeas

9 as seguintes pestSOílS: T)rs.

Estado Coimbra, vice-presidente
ca Republica; deputados Manoel
Villabolm e Francisco Valfada-
reé, F, T. Marinettí, Benede-tta,
sua senhora, ministro Guimarães
Natal, Drs. Graça Aranha, Raul
Fei-nriiiii.-s Iluiril)erto Cotozao-,
Roítítil .lê Carvalho, F, Clark,

rio de Castro, MnaJíor Gys-
tielros, Francisco Pereira da Sil-
va, Juliano Moreira. Muci Leão,
JTabio Carneiro de Mendonça, Ho-
rácio Cartler, Valfredo Martins
Herm. Santos Libo, J. Ouima-
rãca. Heitor Lima, Ayres Martins
Torres, senhoras Santos Lobo,
Mathilde 3e Andrade l:ai'.y. Le-
onlrta Oulmaraes d« Andrade,
senhorinhas ':•' aton Ger-
iu \n-.\ Bittencourt E2zl« Iloi,
Antrmietta de Almeida Godinho.
senhores Heitor Vi] Ia-Lobos. Xi-
cqlíno Vi^glani. Antoniu i: :!;-.

Mnn ira .1. V I fouston
. Bali haza r ' ronçãlves.

Radio EdiJcadora Paiilisfa

NOTA DIRECTORIA ELEITA
A 20 DS MAIO DE 19 26

i 'residunte: Dr. Bento Bueno .

Vice-presidente, Dr. Frederico
Vergueiro Steidei.

1" secretario, Dr. Jor^c Corbi-
siei'.

_' secretario, Alberto Bj-in-
gtpn Júnior.

Thesoureíro, Luiz do Amaral
César

.

Conselho Consultivo:

!>r. Edgar Se Sai£èa, Dr.
Obbaviú Ferraz de Sampaio, Dr.
I-uiz Ferraz de Mesquita,' Dr

.

Leonardo T. Jones Júnior, Dr
I.iiík Rezende Piiech, Dr, Godo-

i

T. :i=i Silva Telles e Dr,
Adhemai- de itforaés.

B 2 1 A I

.Vnn«*.«nr •"««* "KW* ,.,„•• , .iifft™<lfr íótn ífoVeláo „^„s ,„„",!„,.,„.

I ' fcransirili Bor de É Z 1 A I

bom amigo Elvan Guima-
i'ues. àsa um lieeiiito' 'Hartley
válvula il, '." [ í «:ii;s, .'oi-reiite

. \ça '! iiuO volts, rectlriÈa-
i;i ji; D 1 Varia); O

iilráentátfb por' C.

. tternaidá, 7 I|2 volts. Antena
— typo HL-r.tz, d,' lT.mõti com lã

metrtjbea — ^-<.K.a.. Descida pVa

., t it -ji.tiLo peia.j^ ,j HEU - comprí-

i
•

v
,

313
;>tòr ãâa&elítarti COm

v.
l audio ii-fqueni-i;.!. .

Frincipaes -'D, x de B. Z 1 A I:

Li — "i — «; - Rico —
R. y. Cb.

;B Z ..1 a tí-

ie í&à&è.

fcjQe paer'( '«'-

- ..-omu se ve.
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Radio Sociedade do Rio de Janeiro

S Q 1 A -- Onda : 400 metros

Programma da Primeira Quinzena de Junho

PROGRAMilAS FTXOS
13 as 13 horas — "Jornal Jo

Meio Dia" (noticias extrahidas
doa jornaes da manhã. Abertu-
ra das bolsas de algodâ-o. assu-
oar e café. Cambio do Banco do
Brasil. Abertura da Bolsa do Ca-
fé de Santos i — Supplemento
musical,

17 âa 18 horas c 15 m. —

-

"Tornai da TardV — Supple-
i..-,iuo musical, quarto de hora
Infantil (-7 h, 4 m). — Previsão
do tempo: fechamento das bol-
sas de algodão, assucar, café,
cambio e titulos (18 h.) — No-
tas e noticias.

20 os 20 horas e 20 minutos
— "Jorna! da Noite" (Secção
noticiosa e de a visos).

32 horas e 30 minutos — Sup-
plemento «ommercial e econo-
mizo do "Jornal da Noite" —
Diaramente, de 20 horas e 55
minutos fis 21 horas, haverá um
totervallo pura a recepção doa
aigriaes horários transmlttidos
pela Esteçã* tio Arpoador.

Ttirça-feira. 1 do Junho,
12 ás 13 horas — "Jornal do

Meio D'a". Pagina agronómica,
17 íis 18 horas e 15 m. — Mu-

sica pela orchestra da Sorvete-
ria Alvear. regida pelo maestro
Pickman. (17 horas as 17 horas
e 45 m.) — Quarto de hora in-

fantil. (17 horas e 45 m.) "Jor-

nal da Tarde". (13 horas).
20 horas "Jornal da Noite".

(Secção noticiosa e oe informa-
ções).

20 horas e 15 m. — Llç6es 4e
inglez pelo professor Moraes
Costa.

20 horas e 30 m. _ Lição de
historia do Brasil pelo profes-
sor Marcos dos Santos.

20 horas e 45 m. -— Palestra
.-obre assumptos de chim ica pe-
lo professor José Custodio da
Silva.

21 horas — Supplemento mu-
sica] do "Jorna:"

-

22 horas —. Su, > com-
ercial e sconomlc. "Jorna!

da Noite".
Qoarta-fetra, 2 de Junho.
12 as 13 horas —• "Jornal do

Meio Dia". Pagina litteraria.
17 as IS horas e 15 m. — Mu-

sica, pela orchestra da Sorveteria
Alvear, regida, pelo maestro Pi-
cltman. "Jornal da Tarde".

^0 horas — "Jornal da Nol-

!" (iJeeçao noticiosa e de infor-
mações).

20 horas e 30 m. — Conwrt,!
executado no "studio" da Radio
Sociedade pelas ciasses da Esco-
la de Musica Archangelo Coreili.

t — Beethoven — Anator, op,
16, jiara piano, viola, violonceí-
lii e violino peOa sra. Angelai Go-
mes de Souza, e pelos srs. Nor-

Csráldi, Newton Pádua e
Oriando Frederico.

II aj Schuman —- Rêverie.
h> Menaelssolni — Canto pri-

maveril. Solos de violoncello pe-
io professor Newton Pádua,

III a ) IDlené Butim — l>r-
oeuse.

hl Claude Debussy — Ro-
mance.

'i Gabriel Faure — Apres um
revê — Cnnto pela senhorita
Niiir rastilha, acompanhada pela
ciasse da orchestra, sob a re-
gência do professor Orlando
Frederico.

IV — Gartnec _ Kreisler —
Melodia, viennense.

Kreisler — La pitaria. — (Me-
lodia ár Ibeespaaholfi ,i (1 si.-eulo)

Hfilas de violino pelo sr. Ray-
mundo Loyola Rego.
V — John Svendsen. La. soli-

rude sur la moittagne.

Duas melodias populares sue-
cas pela classe de orchestra,
sob a direcção do professor Or-
lando Frederico.

~2 horas e 30 m. — Supple-

RADIO CLUB DO BRASIL
Estação S. Q. I B
Onda — 320 metros
Potencia — 500 watts

IRRADIAÇÕES DIÁRIAS
A*S 13 — 13,30, — 16 — 17— 19 — 20,30 — 20,55 —

21,02 e 21,20 horas
com programmas variados de
concertos, palestras humorís-
ticas, discos, conferencias,
canto, solos, informações com-
ine rei «es. meteorológicas, etc

Aos Domingos irradia alterna-
damente com a Radio Socie-

dade do Rio de Janeiro ás
16 horas

Edifício do Lyeeu de Artes e
Offlclos. Telephone: Central

239

«unido for i!i-.Mii..rfn.i., por bIctiui nnnnnei» nu.». ,,a

mento económico e commereial
i" "Jornal da Noite".
Utiinm-feiííi. 3 do Junho.
12 ãs 13 horas — "Jornal do

Meio Dia". Pagina Infantil peio
Dodó,

17 as IS horas e 15 m — Mu-
sica peia orchestra da Sorveteria
Alvear, regido pelo maestro Pi-
oitman.

Quarto de hora tnfanl.il p?!.-

senhõrita Maria. Luíza AIvck. (17.
O. e 45 m.).

"Jornal da Tarde" (IS ft.J.

20 horas — "Jornal da Nóil
(Secção noticiosa e de informa-
ções).

Í0 horas e 1." m. Lição de
Inglez pelo professor Moraes
Costa. ,

20 horas o 30 m. — Lição de
geographia, pelo professor Odi-
lon Portinho.

20 horas P 4" ai. — Palestra
sobre assumptos de hygiene pelj
dr, Sebastião Barroso.

21 horas —- Supplemento mu-
sicai do "Jornal da Noite".

1'1 horas — Supplemenio rom-
mercial e económico tio "Jornal
da Noite".

Sexfa-feira, 4 de Junho.
12 ás 13 horas — "Jornal «o

.Melo Dia". Pagina feminina.
17 ãs IS horas e 19 m. — Mu-

sica pela orchestra da Sorvete-
ria Alvear, regida pelo maestro
Pickman.
Quarto de hora infantil peia

senhorita Maria Luiza dos San-
i;,h Rei* (17 horas e tS m.|.

"Jornal da Tarde" (18 horas 1.

20 horas — "Jornal da Noi-
te", (Secção noticiosa c de in-

formações).

20 horas e 30 m. — Concerto
no "studio" da Radio Socledad*
organizado pelo professor Ar-
ntano Villaça. Acompanhameiv • -

oreranisado pelo professor Corh
tio piano pelo professor Sousa
I .ima

.

1 a) pj. P»lzei — Les pecheurs
de perles (cóà plets >

,

lii n . flóflard .— Berceuse —
Canto pelo sr. Oscar Gonçalves

It a) "Wagner: Lohengrin, t«eS

adieux.

h) R. Wagner: Tanhauser —
Cavatina cie "Worfram _ Cant»
m '.! sr, Corbiniano "VUlfiJca.

III — Ch. Gounod — M&reflls— Chanston de MagaJi (2 voaesí— Senhorita Mairia Emma Frei-
re e sr, Cortiniano Villaça.

o xe «aqneçn .Ir cltur "Ijlrvirnn".
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Ave Ma-

— Varia-

iv - ;ti Sehubert
ria.

b) Tartinl Kreisl.r

'i Chopin: Nocturno.
4) ládgard Guerra: Capricho

brasileiro: solos de violino pelo
professor Marços R, S;Ulea,
V a) Maasenet — Werther —

Air des lettrea.

b.i LIszt — Oh, quand }e do-
is! Canto pela senhorita Em-
roa Kre Ire.

VI li i K dga i d Queira : Les
haures,

bi De í-arrigue de Furo: De-
sesperance,

c) Qina d-e Araújo: Les rêvea—
- Canto pelo professor Corbi-

iMano Villaca.

Vir — G.Bizet — Les pe-
cheurs des perles - (Ihielto).
Professor Corbinfcino Villaça «
sr. Oscar Gonçalves,

22 horas — Supplemento com-
mercial e económico do "Jornal
na Noite".
Xota — .Vs 21 horas, a, éxma.

ara. D. Antonietta Souza Quei-
roz do Amaral, da Associação das
Senhoras Paulistas contra a Le-
pla, t\ransmittlrá "Homenagem
á mulher brasileira". "Appello á
l m prensa Nacional". "Appello &
Mocidade".
Sábado, 5 de Junho.
12 ás 13 horas — "Jornal do

\[.'in Dia". "Pagina *DomestLea",
17 ás is horas e 15 m. — Mu-

sic-j. pela orcbestra da Sorveteria
Ahcear. i-eglda pelo maestro ÍM-

okman.
Quarto de hora infantil, pelo

ar. Edmundo André.
"Jornal da Tarde", (18 ho-

ras),

20 horas — "Jornal da Noi-
te", (Secção noticiosa e de In-

formações).
30 horas

itlglez pelf

Costa.
2(1 horas e 30 minutos — Pa-

lestra sobre Htteratura. franccza
pela senhorita liaria VellosG.

' 20 horas e 45 m. — Liç,a.o de
Physica pelo professor Francisco
Venâncio Filho.

21 horas — Supplenvento niu-

ilcal do "Jornal tio. Noite".
"

'J Li horas — Supplemento eani-

Biercifll do "Jornal da Noite".
Domingo, 6 do Jimlio.

16 As 18 horas — Concerto no
"studlo" da Radio Sociedade»

pelo Grande Conjuncto das ban-
ias do musica da Policia Mi-
litar do TMstrieto Federal, regi-

da, pelo professor, segundo {<*-

neJlté Marcos José Ferreira.

Prognunma;
Primeira parte
1 — Meudelshon — Nupcial —

Marcha.
3 —- Lehar — Mazuuka A-/ul— Grande pout-pourrl.
3 — C. Gonves — Guaraoy —

Frotophonla.

15 m. — Lição do
professor Morava

Segunda parte;
1 — Leo Fali — Divoroiada

Pout-pourri,
2 — Boito — MephistopheldH— Grande selecção.
3 — Holsman — Yankee —

",rit — Dobrado,
20 horas _ "Jornal da Noite"

(Secctlo desportiva).
20 horas a 30 m. — Recital

rle piano pela senhorita Lourdes
V. Vaz.

1 —; Nepomueeno: Nocturni
2 — J. Nunes: Marlnetti,
2 — Debuíssy; Aroberque.
4 - Chopin: Nocturno, op. 27

n. 1.

« — chopin: Mazurka.
i: - Bailada, op. 23.

23 horas — Canto pela senho-
rita Anna de Albuquerque Mello
. av. sylvio Salema.

I —i Teu desprego á minha
morte —- Freitas — S. Salema,

II — Zeca Ivo — Luar do
Sul — Senhorita Anna Albuquer-
que Mello.

III _ s,a Pereira — Meu Bra-
sil, berra natal — Sylvio Salema.
IV —• Sá Pereira —. Dâ-me um

beijo — Senhorita Albuquerque
Mello.
V — Cardoso de Menezes —

Oração — S. Salema.
VI — Sá Pereira — O que a

tricana contou — Senhorita Al-

buquerque Mello.
VIII — Catullp Cearense —

Al. cabocla bonita! — S. Sale-

ma.
VI £1 Thhyn — Falsidade —

Senhorita Albuquerque Mello.

IX .— Pamcánipo — Fju te

ii.mo — s. Salema,
X — Barroso Netto — Felic".-

tlmle — Senhorita Albuquerque
M-Bllo.

XI — Canta pe mi — Canção
napolitana - • S. Salema.
XI I Canta Maria — Cançfto

napolitana — Bra. Albuquerque
Mello.

XIII — Aj', ay. ay —- S. Sa-

lema .

XIV — No t e digas que ta

q útero — Sra Albuquerque Mel-

lo.

RADIO SOCIEDADE
MAYRINK VEIGA

Onda — 260 metros
Potencia — 50 watts

IRRADIAÇÕES
Nas Segundas, Quartas. Sex-

tas e Sabbados, das 16

ás 18 horas.

Nas Terças e Quintas, das
19 ás 21 horas

Pragrammas extraordinários
nos Domingos ás 14 horas

Rua Municipal, 21 — Rio
Telephone: Norte 2722

XV _ DuettO da opera "Frla-
eeza das (Jardas" — Sra. Albu-
querque Mello e sr. Sylvio Sa-
lema.

22 horas — Musica pelo trio
Jt-iii Chevalier Maneseu 1.

I — Happy — One step — H.
Frey.
H — Los L tnnei- — A fada

dos bonecos — Fout-pourH da
opereta.

III — Godinho — Amargura
— Tango.
IV — Puceini — Bohemla —

Fantasia.
V — Kalmau — La Bayadera.— Valsa da opereta.
VI — Blaun — The clock l»

flaylng _ Intermezzo.
VII — Kalman — A moça,

hollandeza — Pout-pourri da
opereta.

VIII — Cremleux — Charin :

d'Amour — Valsa.
XX — Stoltz — Canelo cti

operejta "Favorite".
X -- Filiberto — Am!»azo —

Tango.
XI — Reeve — Hobomoko —

Romanza Indiana.
Sesunda-folra, 7 do Jualio.
12 ás 13 horas — "Jornal do

Meio Dia ". Pagina sporUva.
17 :\s IS horas e 45 m. — Mti-

uica pei.T. orchestra da Sorveteria.

Alvear, regida pelo maestro Pi •

Ckmarii (17 ás 1T h. 45 m.)
Quarto de hora infantil, pela

senhorita Maria Luiza Alves, (lf
horas e 45 m,).

"Jornal da Tarde", (IS horas.i,

20 horas "Jornal da Noite",
' Seccâo noticiosa e de informa-
oQea>.

20 horas e 30 m. — Concerto

no "studlo" da Radio Sociedada.

organizado pela professora Ma-
riel ia Bezerra:

I —. Donizetti — Favorita —

-

Vlens Leonora.
Verdi — Bailo in Maschena —

romaaza —- Canto pelo ar. Lu-
ciano Cavalcanti.

II — Nepomuceno —- Dolor

suprema.
Nepomuceno — Soneto —

Canto pela senhorita Julínha

Dias. t*

III — Gluk — Kresler — Me-
lodia.

Beethoven - Kríeer — Itun-

dim Solos de violino pela se-

nhorita Hilda Noronha,
IV — César Frank — Louv-?-

nance.
D*lIUeí - Lakme — Strophes
Canto pela senhorita Tolnn-

da de Assis.

V — A, Vianila — Miaria —
Canto pelo sr. Luciano Caval-

canti.

VI — Georges Hue _ J
,

.vl

líleurÈ en rSve.

Sehubert — Secret — Canto
pela senhorita Jullnha Dias.

VII — Qodard — Adagio
pathetico'— Violino — Senhori-
ta Hilda Noronha.

"Kl-Ctniir" nfni tuia anliven aflrn. rn-t-iiriio iln >.< ni|in1hl:i úr Ktuh lt-ltor«N r nuniineliintfii

.



ELEOTON
>']ií _. Behubert —Serenado.
Cbopín — Plaint: — Canto

pela senhorita Marietta Bezerra.
A - 21 horas — Palestra (pela
senhorita, Laura Margarida dt}

Qu-eirozj sobre — Fialar. . ,

22 horas e 3 8 m. — Supple-
iiiento com morciai e económico
do "Jornal da Noite".

Te-rça-fclra, 8 de Junho.
12 fis 13 horas — "Jornal do

Meio Dia" — Pagina Agronómi-
ca.

20 horas — "Jornal 4a Noite' 1

i;an noticiosa e d<? informa-
ções ).

20 horas e 15 m. — LicSo de
z pelo professor Mo

Co a ta.

20 horas e 30 m. — Lição ât
histori do I Iras! pelo pe Ste

Marcos 3os Santos.
15 m. — Palestra

symptos ile chimiea pe-
lo professor José Custodio da
S:l VM.

.
i
horas — Supplemen!o mit-

1 do ".Jorna l da Nqit
horas -- Supplemento com-

• mico do "Jornal

NolsS —
- N2o haverá a habi-

tual irradiação ria tarde, por ter

unir no Pavilhão Tcheco
-d eira

-
! aas.

Quaif a-feli-ii, S» de Junho.
12 ,'is 13 horas — "Jornal 'lo

Vagina litteraria.

li. — Mu-
sica peia orch' wl-1

Alvear. resida pelo maestro Pi-

ckman.
. Quarto âe hora infantil (Í7

ii) I
.

"Jornal da Tarde" íis h.V
20 horas — "Jornal da Noí-

". le infor-

5 es.)

.

a 3.0 minutos — Con-
nn "--hirtln" da R&did So-

aado pplaa classes
[i Uusica ÃrchangeTo

Oorelli.

:r;imraa:
Franejssço Braga — Hy-

i Escola
- Vi.Ua Lçbos — As crean-

-: de canto-COra 1.

so.b-.-H direcção do proíessor Ó.

Fnal-ertco. -.Co:

.

Aida Morací, Alda. .Teixeira.
Ca.stilko, Celttta Bezerra

Cavalcante, Beatriz Babo de Li-

amnra, Coweh-ão Lassa
'via l-.lma, Cármen Mo

r»*s. Maria de Lourdes Piraglbe.
fíyl v lá,-, d* Lim B Cs piá rn, * El -a

• : jão Crus
l Laurlta Couto Pereira.

Maòa. ,.•':- -'••a na. Bezerra. Ca-

CJoulárt Machado.
Canri 'lia Mattos, Mana

ire,s; José R.
Tr.i.-.-i di Abreu, Augusto Sã,

Murtli'» £. Botelho..

A

ntunioGón-
P i ancisco Ge-rbasi o òijtror;

entos das ciasses de solfejo

3 — Bmns Sitt — Pastorais —
violino — Senhorita Edfth Chiar -

dUt de Carvalho {classe do pro-
fessor Orlando Frederico}.

i -— Xeruda — Baa-ceuse Slave
violino pelo sr. Manoel Lamei-
ras, (classe do professor Orlan-
do Frederico).

h — Francisco Braga — Cau-
cBes infantis.

a) A' LuzI
h) As nuvens.
c) Canção da horboleta.
Étj O livro, pela classe de r.-an-

to coral sob a direcção do pro-
fessor. Orlando Frederico.

B — Tschalkowski — Canço-
netta (e-strahl'da do conceito
violino — s<-n horita irai
Tollei-, (classe do professor Or-

lo Frederico).
» — Martim — Plaisir d'a-

:nour Crleg' — Chanson de Sol-
- Senhorita Alda

peixeira, (classe da professor.
"'. ftenrietté Zevaco de Carva-
lho).

8 8? : Playi .; p
•. 'ki Xniawíal; — violino —
orfta i a:vm;i Toiíer (>la>--

se 3o [>!'' lando Preíê-

9 Brairais — BèpçfltJãe Pergn-
lesi — O''*- io— Canto — senlioriia Celuta
Bezerra Cavalcante (•lasse dV

1 ''•' i. Be.ltrao Fredêrioo).
1.0 — TluWnstein — Melodl.i.— \'iolo|icello — Senhorita Mi-

-ia .Tiir.pma de AlnvMda. (ci;

ão proíeseor NVw-t.-m 1'adua'i.

.11 .Vrnaoil - O BwçS. —
O pequeno operário.

Francisco Rratra — _ Marcha
singela pela classe" de canto c>>-

rfl]

senhorita Dizslla
A

. ' fomea . ft-ii:zii. alu.rana
! i«l auxiliar dn

Plsrola.

JJotia - - Ani..-s .lo concerto o
Orlando FVedexfqo di-

rá al£Tumaí palavras sobre n
riío ir<-hangelq CorellL

A's íl hotaa o ilr Fcruaiv-Jo
Magalhães faia', a palastra.-lnr
trodiici;.ã.> da gei4e de Couici-en-.
cias que ; .-adire '-"Atir:-

[H " por
iri'-- ii iti i: - a;.o Rra-
silelra

;
22 • .. .

. Sypple-.
rnento cojnrae niiomir.v
do "Jornal. 4a Kõlfç.,

Qiiima-iVJm. !> fo .1bii1»o d-.-

1036.
12 ás LI horas "Jornal do

Melo .Dia" -->' Paitina» infantil,
pelo D6df>. t

' 17 4s IS horas; e 15 m. — Mn-
si' a pchi rn-oh*sti*a. da Sorvete-
ria AlVear; riigiilr» pi>'o "tiiaest"'

l'ii'1-rinan.

Quarto de li ova infwulil i"i7ii

4^ m.).
".Tomai d a.

.
Tar.de ".

._ ( 1 8 hs
.

)
.

'

- li •• .-.. "Jornal da NtI-

'•-", (SeccBo noticiosa e de in-
ii<! mações),

20 horas e 15 m. — Lição de
inglez, T>elo professor Moratss
Costa

20 horas e 30 m —
. Palestra.

sobre: assumptos de hyglene pelo
dr. Sebastião Barroso.

_'.' iiorás •- lã i,i. — Lição de
• íta.m-

1

1.'
. ofess li-

f 'o PorJ ínho.
21 horãa — Radlo-dansa —

vuKsão de musicas de dan-
ca pela Jaáz Band do Corpo da
Marinheiros Nacíonaes.

22 horas e 30 m. — Supple-
rnento rominerclal e economizo
lo "Jornal da Noii>".

Sovta-icirsi, 11 de Junho.
\2 fts 13 lioras — "Jornal do

.".fiirr Dia" — Pagina feminlnu.
17 ás IS horas e 15 m. — Mu-

sica pela ma-hestra da Sorvete*
llvear, regida pelo maestro

r-iokmau. i : 1 7 45 m,).
Quarto de hora infantil, pela

a.-n horita Maria Elisa, dos San-
: : :. o .- is m.).

'I ornai da Tarde". CSecção
ões).

"n horas <• 80 m. ronr>--:i,, no.
"«(".lio- ,ir, Rrolio Sociedade or-
eaníi^do pela professora He-
lotsa Bloem Musiranerioli.

' horas e 3 minutos — Sup-
entO commerefai e econo-
do "Jornal da ,\'o[te".

«iabbarlo, 12 d<, Junho.
''

ás 13 horas _ "Jornal ao
" — Pas-ina domesH-

i'a

17 &£ i i horas e 13 m. —. Mu-
rcheatts da sorvcieri.i
írida polo maestro PI-

! 7 as 17 hora. e 45 m.)
d« hora infantil it7

ase 45 a,),
"Jorna! da Tarde" i 1 S h. i.

•20 horas — "Jornal da Xo-i-

..a iclos i e de ín~-
rormaçSas),

20 horfts e 30 m. — Traiis-
i concerto orgvi nízado-
flade Brasileira Tr

co-Shifana r-n-, homenagenv a
Dr. Ttoda-igu

H ' via, com o roíicurso dos
lisl-as; senhora. OI(í a T rrhany
,i';Ii-aa Í^ÍIes de Mnii»?,™. oro: ,

: a HumVie.ií .>

Milai:-

2S im-}. i S0 ,t( •'i-isJl»

ai-- -

o' .+ ".Tornai d-. \'oi(c".

tiiMiiiu-u, fB H<- .Tiin iii.

fÇtn r|i I Ukle do á |i I -o*
ao o lladio Cluh do Brasil--"'*'

•ail.ciiiló' a t-sl;i Sociedilde' a; k'-'

ladi.iaã.. nesta dia, ficara pãràu
da a estação da Hadro^eíed I

do Itio de Janeiro:
Sé^otlOã feim, 14 i\e Junho.
12. ás 13 horis — "Jornal dn

.Víeío Dia" -^"PaiíliEi' snortiva.
17 ás IS" hiiras e 15 m. ---Mn-

<irche-ira da Sorvete-
ria Alvear, regida peto "in^letiíri^

'l-.l.rlfdii" VÍV« i'\t'litxív* mf iu** tlr Heií-i a rtmillrtnnfrM e l« Itnrív,



mau. fi7 horas &e 17 e 45
BI , ,

Quarto ile hora Infantil (1T
na e 45 m.;.

"Jornal da Tarde", (18 n.j.

ii horas — "Jornal da Nol-
!<'. íííoçyfir. noticiosa e de !n-

naçftca').

." bõraa > Sí m. — Concerto
Jtudiu" da r:;i ilin Sociedade,

organizado pelo professor C
fiilaçs

.

22 horas e 3 ti m. — Bupnle-

mouto .ommeroial e económico
i-i ".Tornai da Noite".

TVr(,-ít-r«!Íra, 15 de Jnllm.
12 ãs 13 horas — "Jornal >Jo

Dia" — Pagina agrono-
nili-.i

17 -is is horas e 15 m. .— Mu-
sica pela "i-chestra da Sorvetc-

âJvear, çeglda pelo maestro
!''i'l;m '.n Cl 7 horas as 17 e 45
111. :.

CJuiii-to de hora infantil (17
mn-ns p 45 m. ) .

"Jornal ria Tarde", (lg ho-
ra * i

.

2o horas — "Jornal da Noi-
te".

"O horas e 15 tXU Líçào de in-
•>>/. pêlo professor .Moraes Cos-
ta.

21) horas e 311 m. — L,íç.aO de
historia .:, pelo hrofe3-
sor Marcos dos Santos,

illi horas e 45 m. —- Palestra
sobre assumptos do ehimica pelo

'ssor Josí» Custodio da Sil-

va.

ALTO FALANTE...

o T S F nos
Essados Unidos é chamada
While RjH". Acha-se actual-

., via "ii- reforma, no
'iiBresso.

í.'ma das novas medidas pm-
• que pelo menos uma

''s:.;i;f:>. i I li..;
: usora em

10 possua sue Baixa de ondas
1 1 Iva. i - terçitorio da jti a tt-

• pá dividido
Carla zona será servida

uma cominissão de 5 menr-
ppo consultivo tine- áuxi-
Secretario do Gommercío

Hl- depende o radio naquelle
. Na opinião de Morec
- essas ...

d li vi

diz elle, f)ttc lhe tragam
i aperfeiçoamento.

riafirani-KC. ij-j ,
• "Londiies. ha

t( , - -xiv-i-i- B-

tprtaff d'- copouirso,'

:'.i i i!:dr:d. n:n que a^ pes-
qteê receíjfew as- ir+adlaÊÍHes

rm os mirins. Assim
foram trrínsmitHdos barulhos
di totofis variada nxtureEa. Al
Kittjfí. dos niíijs facilmente, reco-

Idqs )}-u< publico foram
,
o

to d,, uma rnachina dç costa; -

: i !• um martelo de ujii pjré-

íi-. O nlais difficilmenío
i<VeiitiHr,id(. fnT r. ruirto de um
W4Jt>i • I muiericia,, toflvez dos e.h-

rtn-rigados do programnm.

N;"ni |M'r<;;i tempo e dinheiro eon-

-Li-uipdi.i antenas caprichosas c

i-omiiii<íjiia>. \ antena ideal

. para a recepção é a ile um só

rio, bem isolado.

K.\ri;i>iK.\Ti-.

Publicação de Radio Cultu-
ra distribuída aos soeiss da Ra-
dio Sociedade do Rio de Ja-
neiro e mantida exclusivamen-
te, pelos seus anniinciartes e
leitores.

Electron,, é publicad? nos
dias I e I fi cie cada mez

Director: ROQUETTE PINTO

Numero avulso 6Õ0. na Ca-
pital e alio es. nos Estados.

, Toda correspondência da rs-

da-çán tfave ser riirigid; a
Rãquette Pinto! Qi.ectlr.

l lííi jO:i Bspdíitiaa^a tm
• nvérislal' deve ser rtifljula i

»-" ' *V.Tí'~is Hí;-

flciíres&ti: PaviíMò T.íir-; '
siuvatiD — Av. tiasN^vuBá -

—

Rio - Telephone Central 3074.

Off iettias e- Gerência t Rita

dos Inválidos, 35, Rio de Ja-
neiro — Telephone Central '

ID54, _
Impressa na Grão nica V pi-

ranga Invalido* 35 '
* -r4'..?.

:

J.'i:ni> j %

O engenheiro Walter
uào acredita nas "ondns, .

." ilo

fspaço.
I 90-2, todoí

phenornsnos do T S F são de
outrq natureza. I

rm transttiía-

sor, na sua theorla apenas fier.-

turba as linhas de forca do cam-
im magrietíco (jarallèlo íl stiper-

Lerra. BSsaa pcrttirba'-

o longo das linha-í

...ptoré?. Quaii-

io ma"is o raagnetism*
ii-i terra, mala fartes os ,sigua<a

c rn o' ii a ii Ssl aocn v.i-i i

C< são < ! viças

teilur .! IniánSidàQ)

!. expíicõ-ae ;> rttóftó por
iiu.-. o T S P nem sempre í-ónse^

gue vencer 'aa meámãs distan-

cias. Quando st conheefer iip--1iH>v

' ctBiCidadl d:: TÍBtrta. diK o

i;r . \; nu cnnvençidi
:. .

i
cplicar, o "fadi

,. |,odos - Plienon':

'do rn r.n

X:i rudi. flfc Z*- .le. iãtn e --*

d i,:>-] I <iue .-

rn t-dudiu" i
l-.ud.to Sopie-

rla4t> receheu dv S-. Pau!.,

tfdt-itlionti iiHei-Lirii: tio nm.-iwdlfr

dr. ,io s-[ifti.:ã.-. fle 'U-' h«ui

p ,..»,- U t ; .;, &'. \u-.jrn:U rait-,

lu.ila -: antçs.P^lífl'iM>feo.-

sora Mn rio t ta Rezvno

Fai o jiedidi. i> Dr. Sfísn^es fa
A-uiiir 'ilk- de. '-'vin-

...t^nififoíi.riif m 8.11

,.m'íT.to. da lia: li'-

fxiade ....
Citar du tiiR i ú* Kncli^ m>. itíito* rt^ "*,iè*c*míi" -f* í^Nfof « m - Tnttntfi' -vinvtço 11 "rciecrroii".



Kl ELSpON

OS CURSOS DA RADIO SOCIEDADE
S^miUBse tida Muros; — Palestra

realizada na Radio Sotdwlade,
polo professor Maurício Jop-
pra-t, d» Ivíuola Poiytceiuiicji

.

FIM
Whevell acompanhava a íar-

cha das ondas derivadas por
meio das curvas cotidaes ou cur-
vas de igual estabelecimento, ob-
tidas ligaudo-se através do oce*-
bo os pontos littoraneos frontei-

ro-- de mesmo estabelecimento.
A ligação era leira maia pelo
.sentimento do que pc.a r^iifto,

em Tirtude da escassez de dados.

Algumas observações no ocea-
no Atlântico confirmavam até
certo ponto as vistas de Whe-
vell. Com cifdlo, nbservando-

i celeridade de propagação
da onda-maré e deduzindo-se da
formula tle l.agrange a profun-
didade do Oceano, a sonda reve-
lais com grande aproximação o
valor calculado. Por outro lado,

quer na Africa, quer no littoral

Sul -Americano, a maré se pro-
pagava de Sul para Norte con-
forme era previsto. E' digno de
nota que a maioria dos livos
franceses sobre trabalhos marí-
timos, afirma que a maré na ces-
ta brasileira se propaga de Nor-
te para o Sul, em contrairão
com a theoria de Whevell,' o
tpte não é positivamente exacto.
(Veja-se o exceltente trab<'ho
do Dr. Relfort Vieira sobre a

Propagação da maré na cosia Sul
do Brasil)

.

Entretanto, a concepção de
Whevell, apezar da sua simpli-

cidade seduetora, entrou em r.oii-

tradicção com alguns fac: >s a
medida que elles for-im :-etido

mais bem conhecidos. E" issim
cue se verificou que, nas visi-

nhanças do cabo líorn, aliás si-

lio de uma grande perturbação,
a maré parece se propagar de
Norte para .Sul e não de Sul
para Norte. A objecção mais
seria é porém a seguinte: a ida-
ie da maré devia se aproximar
•V zero no aunei liquido antar-
tico, onde ella se formava e a
•bservação mostrou que tal não
se- dá. Muito ao contrario, sesdo
eHa em Brest de 36 horas, nas
imas Kergueleu, em pleno Ocea-
no austral attinge a 42 horas.
Além disso, a expedição Charcot,
4o Pourquoi Pas* que passou pe-
lo Rio em demanda do Polo Sul,

estabeleceu que a propagação
da maré entre a America do
Sul e o Continente antartico, es-

ta em pleno desaccordo com s

theoria de Whervell, Esta sérvio
pois como primeira aproximação
abrindo o caminho a nova ex-
plicação que abrange um maior
numero de Factos e que prova-
velmente em futuro que não v<*m
longCj cederá o passo a mui ou-
tra mais perfeita. Ella teve a
sua época e mesmo abandonada
deixa o vestígio da noção <k li-

nhas CÓlidaes extremamente lltil

no estudo cia propagação das
marés, ^ntes de passarmos á
synthese de Rollín Harris, ;t>si-

gnalerops que Whevell notara
que em certas regiões as linhas
cotidaes parecem gyrar em tor-
no de um p*onto. para o qual o
estabelecimento do porta e inde-
terminado. Estes pontos foram
denominados de amphiçfroníieos
e tiveram um grande destaque
na nova theoria . As cartas de
Hnbas cotidaes de Whevell as-
sismalam um único nontó am-
phidromico entre a HoIIauda e
a Inglaterra.

A synthese de Whevell foi
substituída pela do i Ilustre hy-
drographo americano, Roilin
Harris que concebeu uma das
mais bel las creações da sciencia
nós últimos tempos. E' fácil ob-
servar que, si tivermos um liqui-
do em repouso no interior de
uma bacia qualquer e si n'um da-
do momento imprimirmos a esta
um balanço, o liquido passará a
oscillar com um período e uma
amplitude que dependerão da
forma e das dimeu soes da bacia
e da intensidade da agitação.
A's ondas formadas no interior
da bacia dá-se o nome de onint
estacionarias. Ora, existem no
Oceano grandes bacias formadf.-í
pelos altos e baixos do funds e
pelos recortes dos continentes.
A perturbação do equilíbrio da
agua nellas contida, irá provo-
car a formação de ondas estacio-
narias e todas as vezes que os
períodos destas ondas forem vi-
sinhos dos de ama das marés lu-
nar e solar, semi-diurna ou di-
urna, produzi r-sc-á uma espécie
dr resonancia: a oscillação pró-
pria é consideravelmente r''for-

cada pela oscillação exterior,
nerturhadora do equilíbrio. F,.-.ta

oscillação exterior e a onda-nia-

ré e em t&es bacias a maré ad-
irá uma olensidade do!*>i

iianle. íormando-sei assif, cen-

tros de emanação para out.oi

pontos do Globo.
Kollis Harris distinguia . no

Oceano sete systcmas de b

semi-diurnos, dos quacs seis coni

Liiu período que se aproxittni. de
um meio dia lunar e mu em te-

sonancia com a ma/é ^olar semi-

diurna. ( >s primeiros São deiio-

minados: Atlântico Norte, Atlân-
tico Sul. Pacifico Norte, Pacifi-
co Sul, Indica Norte e Índico
Sul; o segundo é •• systema Su(-
Australiano. r

Alem destes, considera HLarrii

dois systemaa diurnos principaei
o 1I0 Pacifico Norte e Índico
A orle, não havendo resonancia
diurna no Atlântico, o que a ob-
servação eou firma e que já per-

miti ira a Laplace fazer os seu*
cálculos de previsão desprezando
a influencia da onda diurna.

Nas cartas cotidaes de Whe-
vell as linhas eram dispostas co-
mo as curvas de nível de uni
terreno, sem se cortar, aõ pás.-

1»

que r.as de liai ris existem pon-
tos de onde parecem irradiar 41
linhas cotidaes, enenrvando-s-e
sempre no sentido levogyro, W»
hemispherio NTorte, e no sentido
dcxtrogyro, no hemispherio Su£
A estes pontos, em que a hora do
estabelecimento do porto é iude-
ui minada e onde não ha maré»
iá vimos que se dá o uoine d*
amphidrotiiicos.

Mcnri Poií.caré que abraçou
com enthusiasmo a theoria >ít

Harris, aprofundando-a brilhan-
temente, mostrou que ws pontos
amphidromicos são devidos á ac-
ção da força cenlrifuga com-
posta ou força de Coríolis,
O maregrapho de Eavé, per-

tencendo á classe dos maregra-
phos de pressão, eol locado no
limdo do mar registra as varia-
ções de pressão, isto é, as varia-
ções de nível, em pleno Oceano,
serti ser necessário uma referen-
cia em terra. Pois bem. por setr

intermédio se tem verificado .-.

não existência de marés em al-

guns dos pontos amphidromicoi
ítfdxados por Harris.,
Em resumo a theoria de Har-

ris se reduz ao seguinte: o Ocej-
no se divide naturalmente em di-

iiuelriiitiM, aElM(r« » mó dtpemér 4» «cu Itlfrtm • a uannclaBtM.
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versas grandes bacias, a mari
astronómica provoca em cad-i
uma delias a formação de ondas,
estacionarias <juc lhe atigmeti-
tam a amplitude e de onde par-
tem ondas progressivas que se
espalham pelo Oceano. EUa
canstiltte um progresso notável
sobre a theoria de VVhcvell» pr;:s
explica muitos factos deixad js

?or esta na sombra. Mas por
sua vez ainda se contradiz com
observações feitas ultimamente
nos mares do Sul e, o futura,
ou tudo harmonizará ou nostra-
ra ainda uma svnthesc mais per-
feita

.

v '

O nosso intuito não é fazer
tim estudo, detalhado da theoria
de Harris mas apenas chamar
sabre elia a attenção dos teehni-
cok brasileiros pois embora pu-
blicada desde 1904 a sua vulga-
risacão entre nós tem se feito
mttifo lentamente.

injustamente apelidaram -o frio
Parnasiano,,.

.Nas reuniões do Paruaste He-
:-ih:i revelava-se vibrante e so-
nhador, poeta e artista, e sua ale-
gria imperturbável encantava os
companheiros que já começavam
.i descobrir no joven o maior dos
smietistns francèsses,
A obra de líeredia conta além

de seus celebres sonetos uns poe-
mas épicos taes com "Les eon-
quériuits de Vot„ e "Le roruan-
çero .In Cid„, onde seu sangue
«espanhol ferve ardente o calo-
roso .

Seus sonetos publicados no "par-
Imssp.. ,- uns Brandes jornaes da
âpoca tornavam-se famosos logo
ao nascer e firam lidos, decorados,
queridos por admiradores enleva-
dos em sua bclleza.
Já então José Maria líeredia

pensava em retinil-os em volume.
Pensava como um poeta que era
lio seu livro... \o livro que só
•
'i atmoí mais tarde devia appa-
reeer

.

Maurício Joppci-t

Palestra «obre literatura iYartee-
«t, pela St«. Marta VéUozo

JOSÉ' MARIA HEREDIA

Entre os Parnasianos dos ql[nes
Hanvtlle é mestre e Coppéc ora
Uiík primeiros diseipnlos. e visteum que OCCUptt enfre elles um lo-
car de destaque.
Vamos hoje falar da eloria maisbura d Pamasío: m José Mari.

Hercdia.
Imagine-se 1 obra de arte de

palheiro e imaginar-*-;', B „,„..,
«e Heredia. Seu sonelos são jóias
onaeladas com «mor, com pacieu-
ojs e com arte.

filho de hespanliol, nascido no
«ano de t&fâ t ,„ Cuba. perto de
hantiago, Heréõia, „ra no entanto
rrunwií Por sua família materna
e por sun educação.
Majtç pequenino ainda deixou

j-ua ilha natal para começar em
SMlis os seus estudos sob a di-
reeeão dos Padres de 8. Virente.
Mais tarde seguiu 11 Curso dà

(*cobl «des Charles...
Ao termúiar seus estudos, tra-

gou relações com Lecontc de Lisle.
'> mestre Parnasiano descobriu

rmtPK de todos o geni„ poetieo que
vibrava em súbitos enthusíasmoswh n apparencis f,-ia do j-.ven
Chart is te..

.

Foi Leeonte de Lisle que lhe
serviu de padrinho ao introduzil-o
"o Cenáculo das letras que era o
Parnasio,
P lá, ca iala modesta do gran-

de, poeta, entre os espíritos cul-
to* «fce eram Banville, Coppíe,
teriam*, Mendes e tantos outroi
eupundiu-se. em magníficos Ter«o»aaJma entliusiasta daquelle que

1

1
tempo uã eiistia para elle

e pouco lhe importava que trinta
ame ps fossem necessários para
aperfeiçoar sua obra.

Foi em 1804, tio verão que pre-
cedeu a sua eleição á Academia,
que Heredta classificou o s sone
1i>s esparsos que deviam formar
mui i-oròa de gloria. Esse livrn
immortal tem por titulo: "Les
Trophêes..

.

A segunda filha do poeta, Mme.
;l"i,i'i de Régnier, universalmente
ci nliectda entre os letrados sob o
pseudónimo de Gerard dTTonville,
fala assim de líeredia. na sua jus'
ta admiração filial:

"Eiguress — vous un artiste
clíoJsi pas une deesfíg pmtr lai
eomposer nu eollier,,, mi geu]
coliier... Alais il le |'a;it ncom-
farable. u fam qae chaque perle
s< it parfaite, que i-li;o|He pierre
soil inestintablo... qu'importe le
t(-ni|is passe li ( iposer ectte fa-
buleuse pamre. si lorsiiu'elle est
achevêe file est digne d'orner le
eo? mime de Veuus Aphrodite;..

F. a verdade 6 que cada um do»
seus sou, 'tos crj-stalisa uni sonho.
rcsnme uma fpoca, descreve uma
civilização ou re.suscila um my-
I lio

:

Desetíptivo ou heróico, cada um
dos pequeninos poemas >"• brilhan-
te, impeecavel, rico e traduz em
14 versos uma idéa completa.
Observem no soneto seguinte:

I..1 inorí de Paigle,,, os traços
ff.rtes <om que é feita a deseri-
pção e dentro da fOrma perfeita e
transparente sintam a alma no-
bre qii c palpita como vima borbo-
leta a adejar presa numa redoma
de crjtal lapidado.

La mort d* J'ai|lt

Qiiand laigle » depasaé leu neiBea
[éternelles,

"l-;it-etron '• iifvt aer otlnil n

V sa vaste envergurfl ti veut cher-

,,, . , ., ,

t'' 1 '
1,1, Pina <l'»ir

HA le goieo pi iis proehc en aa
„ „ L .,

Cazur plits abrir
i our íchanffer 1'éelat de les mar-

ines pruncltes

1! S'entóve. II aspire un torreot

_, . fd'etinceUes,
loujours plus haut, enflanl sou

Ivol trauquille el
11 monte rers forage oo 1'attire

,, .
1 1'éclair:

•>!ais la foadre d'tui eoup a rom-
(pu ses doux ailes.

Avee mi <-ri .sinistre il lomiioie.

_ temporté
Par la trombe, et. crispe, fmvant

T m rd'un trait sublime
Jíii fJnimiie éparse, il plonge au

Efulgurant nbíme

Heoreujc qui pour la Oloirc ou

T . „
Ipour la I.iberté.

1 »ans I orgueil de la force et I'i-

[vresse 1J11 rfve,
.
Meurt ainsi d"une mort íbloula-

Isante el bréVé

B' Anatole France que reconhe-
ça o valor d.i poeta na^ seguin-
tes tinhas:

"i>u retroiu-e tlans ees meri>etl*
leus poêmes. la nature ardente et
fie 11 ri e ou s'éconla 1'enfnnce dti
poete, Tame des Conquistadores
dont il descend, les purs souve-
nírs de Ia heauré antique qu'i]
evoque pieusement. Le sonnet
avant líeredia, 11'approcliaít pas
de la riehesse. et de la granduur
que eet ouvrier poême lui n don-
níes , „

E Jules Lemaitre diz ainda:

"i 'liaeuu rir si-s soniuds suppo*.:
ir,, longuc prp't>aratiou .-i ,|n,. ] e
poete a vécu des móis dans le
pa.vs, d" h, temps dea I,. milieii
que ees 2 quatraiiis et ees 2 ter-
,vis rcesuseitent. „

8fi ;i primeira linha de seu so-
neto 1'Oubli evoca toda a Greda
: Miga;

' l.r icmplc est eu ruínes au haut
[do promontoire...

í: lia 1- estrojibe de "lirise Ma-
eine,. parece surgir a Bretanha
árida e It-islr,

f/hiver a díflenri la lande et Uv
tcouiiil

lout est mort. Sur la roehe uni-
[forméinent grise

Oú la Iam.' seus fiu de TAtlanti
íque brise,

Le pítale fane pend au dernier
Ipistil.

*' poetn que aeensam de frio m-
differentisiuo e soli a perfeição da
forma um simples sentimental em
versos conto estes:

eiupre em toda* na cmmtut de coimuirrel,,.
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LA CONQUE

I'.; qucls fv.-idt Qeéana. tli

reolnbieti .1'Hivers,

— i.ilií le saúva jiiiiisiiR. Conque
1 fri"-l.' el nacrée! —

T.r htmle, I'-- '-itiímuis et les ras

Idi. marés
-miloe an ereux de ienrs

Intime--
i

mrcVliui, ii>ti> !í- èiel, lota des
li-cfliiN nmers,

'Cu r'ês Eait mi cloux iit de l'&-

Iréue i í * f
r' » -

.

Msns sou i
L H\n>ir çst veia, L<ongue

ll't l|l'SI'-'

sói geiíúi towjours In i:

I voa i\ps niei-s.

. > jj 1

1
- esl dovenne >iui> ] irisou

I S i
i

: .

El- enninie rcplis plettre et

rsoupire eueore
J.;i ilnjnte riu refrain de 1'aneí.enne

[claraeur.

proÉoild de te coiur

v plcin d'E51Ju

Btífbl* l-l jllilll-

I tanl éternelle,

1'orageuse el loin-

I urine i-i i

:

i' i-;i! sOnllo»uo hus ti viii.:.

: este,, u que

La Si este
I!ss mi spu] hr-nii d

r

iíM5ecte imi

|d'ubeiiie '.'71 ímiraude
les grands bois

faeealilé;: di — I
j

feitillajre fipaís tamis* uu

Ijoiír parai]
An pejoors <,.ji]i,i't !, doux des

| mousses ifetaera i

lírit-i.iiit la limi.r nbseur, Midi
tsplomjide y roiíe

• agilis

!.i.' smutueíl.

I» MJe edairs rurtífs forme, uu
!.!'êst>illl verineil

Qiii «'aDniigc et .,*• eroise á tra-

[vi'i-s i'(puiIm'i' rltnude,

le fi ii ijnt' tttuaênt
i les rasKôHK,

V,i| f . li ri-i'-í'' P.tSílJJU di'S ri,-li''s pii-

Í]!ÍI|HI1S

t.,ii.i',Tiiri-i-iii In liniiii'1-c i-i le par-
Ifiiin ílos seves;

rh>igts 1 -i- Hl Ií!:i iil- -.-.

r>;c=^(ii c-j imi j
i

i.

,

- fíi.

Ki daus !.> niaiíles (Tifit 8e cí fl ;

tlcl snhtil

sptir h«rrnoracaiçj jeraptiatSii-

I m> mes rêves.

V
' " --.'ir ttaVti lirrn "TEJnfajtt"

,

Uéraíu
1

Mil- Illii frlriiiln-ii os tre-

rim- rlii infância de Beredin < - n n

-

'.rirln próprio j>'m>tH ':i suas
pequeninas, t pvoca em

phrases deliciosas a figura encan
rudora do pui[neni»o- tiiiij.Jiiiiliii-.

A tíítóvaíUM i'l',llici'i;il Bl-Klllfl!i-

S' «Jí 1
- EJi^siiir esse |nj('i:s qua f

;

's
1 i-f r Uh< :i i>IÍ«iii,. ,'.!js,, Fiii-iiii-

sianu rjnc f^K de poenms ttuba-

Ihados iiiíis sentidos h sub gran-
i!r oJirii iminorredoura.

V\.\'I.YSi; LO'GlCA
Klemcntos lógicos at-es-

sóiiu.-. — Adjunto cir-

lllll^tílIlCJílI.

,\ ii trase aparecem

i

>
i tu vi-.: r- nu'e acrescentam ao

i
eireunstitneias eape-

Easas palavras constituem os

adjuntos clrcanstanciaes

.

At- prinelpaes cdrbunstancãaa

são: di tempo, de lugar, de ™o-
i.iii^iinhiíi. ete.

I
,,, iijunto ctrcunstaii-cial é re-

preseni do principálmeãte
advérbios

.

Pode a#r r:i Mbi.-iii ropresèntaio

xpre.Ksao equivalente a atl-

v,-]-|,j. isitivi. .ih pronome
• : aoj -

. Ex.: f> jiúviíi COfríS vcliv/.mcn-

te.

CeltiKuicnte, adverbio de itt'o-

i., ,.
, ir ;.,

: ,iintn cii-cmistiinclal

do
O ii;iv!o cot-rio ctiui vcPicidadC.

\ m roui velocidade,
, ;|u;

.

tverbio veKiz-

imuijf, -. : i ljf J.ii um ,i(l ;

de modo.
i mitAl.j -le o adjun-

i... circunstancial 6 o seguinte:

obertos c sujeito .o predíca-

o predicativo,

iiianrto? como? on-

de'.' quanto? i-u:

vm íí;'ií;h-i';ií= que respondem a
- peBguafaa b&o os adjuntofe

clrcunstanciaes de tenipoj modo,
lugjir, .pianticliulo, etc

.

i; : Hoja no bonde en H oom
|iii t^ ;i iniiihii tição. Suj. — eu,

],!-.. li. .Li i!ii-.,iniiilifi llçã.i.

Onde li .

' " no bonde, Quando,'

boje, Coaib? com |n'l
ls^in. EUs atii

ut ii, clreunstrttieiaeK de lu-
_: í-

i

'
; !n i". .- niodo .

Adjunto utrltniitivo v.

iidiuiiiti liinitiilivo.

Os Bubstantivos e pronomes
Eis' funcijÔeS de su-

n'
|

...n :;'. Ivo. 'adjun-

.i circTintáhcfàl, sao modiílé^dos
lectivos nu ex-

..;.- s .

(
Esi !l Bões

r-oiistiiuêin adj.unctos

''Hje.st. ehiiuiiuvi atr.ibutivris, q.uan-
|... i MMi-iinriii. uma. finalidade,

quand.-. o vld.t«"tivo (' (lualiíicàtt-
v. ,,.;"! .juantlo acax-

«Iricão, quando 6

l\'g .'- ,lr!i-rmínativo .

í,E;.\,: yuftirci nveu copu azuL
o nt-ijficto 'íit-ff.t" tíi>iio eetá

modlflcãjds epetaiB n:djtctívos mcit
a/td. Meu S adjectivo determi-

bhJívo. . ios,. < h ruialtss lúfiiCÍV

>"-;um rntjiiitU! limitativo.

AinJ 6 um iJjjçctivo i|ualiri-

eattvo, logo em análise lógica 6
liin adjunto atributivo.

Outro exemplo: Meu copo de
vidro custou «iro.

De vidro (• adjunto atributivo

porque £ expressão equivalonto
í>r-r ivo qualificativo vitTBO.

O adjunto atributivo ÍLs vezes
vi in apenso ao substantivo, <le

modo independente: chama-se
:i:fi.i -iiiõstO.

Ex . : O Brasil (oi descoberto

no i-eínado de 7). Mauuetl, o ven-

i tiroso.

d venturoso •'' u»i aposto.

IS" Palestra Sanitária,

|K>lo J>r. Sel»a.stião Bar-

roso, da Secção de Pró-
l»aganda e Ektncação Sa-

nitária do Dcpartamento
Jfacional de Saode Pn-
bUca: — "Trabalho c re-

pOnBO".
Volta-se ao asutuiapto por ba-

i índa noi "
i!

,
i-tantcs a

fixar.

E' lembrada a lei do equilí-

brio, em virtude da qual. quaes-
materiaes ou

íuriJ?eibnà«8, ò pròprid organla-
lih-:,, para. ceppmpor, e nor-

inaltearl nosso ojííanisino.

uma machina na
qual todas as pesas interde-
]n iidcni — ferir uma é alterar

Iodas as outras.

Por isso o.exereiCiio do ntuscuto

Influa aobre vários orglos; e fun-

miiiio dooisivítmente •.

—
coração e circulação, pulmões »

respiraçâíO, apparaltw digestiva

i- digestão, etc.

Bsae exercício deve >er íeifro

em termos: nem faltar, nem aer

demasiado. Sabe-se que a corne
,|. boi eançado ê indigesta, por

eír detríetOs q.ue sSo ven«-

raOff,

E liãt. ;;ãr. somente os inus-

cuios que eotffem'; todos os di-

luais orca os s5o prejudicados.
EntM nós não ha noção de ne-

[da'dè hvgienica do désean-
\ii HiD CLidu sé faz a correr.

iSosír.' pela m,i'
|

'nsujir o

café aos i límin;:)) a^jjeir-

.',. ji.i-ia' rs, < díf a, correr
::i|U! r- pt'-a ali,' o jantar

y- TtrfjàgM, o ci,i<-m,\ mais.pr.o-
:ii."' :i rania ontese dormis

I n liem ás, pressas. .

As ferias de um me^- imlo Vjfi-

m.:--, aof „anno.. não constituam
lttxo, nem vadiagem, maa , nej-

idade physio Iog i ea im9 ei- 1-a-

sa. V. conforme a profissão, as
filias deverão ser. ; í>itssadas >de
modo. appropriado . A regra í

agij>$? ne4]as o que e=;teye em
mioouso durainte o artno, e tMsA-
i(-rsítt repousar o í*e andou* e«i
mabalho1

. : .
i i

llni"Hi .niinun^Hu em "KtPí.trftn" írm n-reT-tcaà (In evito.



As recentes pesquisas sobre a
physiologia do somno

Pelo Professor Roquette Pinto

[Irradiada [it a llauáj Soi: uiíaik'

Quem dorme e sonha, pode
sempre, ao despertar, dizer por
onde andou sua alma passeando
durante o tempo que dormiu

.

Mas quem dormiu sem sonhar,
das '.'iii-;,.- felizes, que

o homem, encontra na vida, nãa
6 capaz de informar do que foi

feito, durante aquelle tempo, do— EU —• que vive no seu cor-

po.

O Bomnu profundo •' bem
. a imagem da morte, tios ler-

mos do proliquio latino. Mor-
te intellectual e moral; porque
se o cérebro não trabalha com
os ,seus elementos superiores e

deixa, então, de sentir, pensar c

queror. tudo continu'a mai- OU

menos activo, se exceptuarmos
os niuscuios do esqueleto. E ain-

da assim, muitas vezes, os so-

nhos vêm provar que remanesce
um certo grão d^ actividade ce-

rebral . Sem falar nos verdadei-
ros somn.imbulos, eita-se o caso
de Voltaire, que teria escrlpto,

em pleno somno, um cante
de uni doa seus poemas. Afi-

nal nada existe no pheiífnn-
no do somno senão a verifica-

ção de uma lei biológica geral a

TjFJ DO RTTKMO, segundo a
qual as fun.cc.8es de relasao sao
sempre intermitentes. Ha orgaos
que parecem não dormir, O co-

ração, por exemplo. E' que .1e

facto, o coração dorme, ou por
outra, descansa muito depres-

sa. No phenomeno do pulso, o
coração realmente repousa, du-
rante a diástole- eu ire duas con-
IracçSes.

Em um homem de 80 annos,
o coração, de faero. trabalha. cer-

ea de 40. Em mulher 6 dlffe-

rente... Antes de tudo ê mãe

.

Seu coração mal descansa; em 40
annos. trabalha. ãs vezes, Rn...

Entre n* elementos vivos que
repousam durante tem
curtos e os que parecem viver
desça iií;-' n .lo como icontece coro
os animaes hibernantes cujo
somno dura mexes, ha toda a se-

rie dos seres que. era geral sof-

frem b Influencia do poI a dor-
mem. .. como todos nos. aljrumas
horas, durante a noite ou du-

• dia, nas 24 Kferas da re-
volução terrestre. Ha casos mui-
to curiosos, mo-m^rilr na vida

I
i

seria Interessante
recordar, se houvesse tempo.-

E' assim, por exemplo o que
os scientls-fas allemães chamam

r,,-íi»i» os n-RitnefiiH át "Ele

sciíaLtlisi^c-liscUart — somno so-

ei ,i em que oa morcegos sis

agrupam, dependurados de ca-

beça para baixo, presos uns jun-
tos aõs outros, em grandes pen-
cas. Isso tudo, porem, são coi-

- sas velhas nomo também são
coisas velhas as dífferentes y-

!-.'! j i • -.-: lemhradas para i .

car o somno, seja o ameboismo
Sas eel lulas nervosas cujos pro-

vimentos se alongariam na
vigilla, para encontrar os das vi-

sinhas, restabelecendo a activi-

dade funccional do cérebro, re-

trahindo-sc durante o somno, in-

terrompendo então o trabalho no
órgão supremo; .seja a tbeorla
mais facilmente accessivel ã pro-

va e.V"> ím ::'
! dag '-lusas to-

xica* do somno, eonforme. lia uns
i 10 amios, mostrou Pieron,

o notável physiologista francez,

que aqui deixou tão bons amigos,
o qua ;iiiu fazer adorme-
cei um cão. Injectando-lhe soro
sanguíneo de um animal fattga-
t',,-, o gomnelonto. E' mesmo

essa a prin-

cipal determinante do romiio:
dormimos porque acr.umulamos
no sangue, durante a vigília, ve-

nenos resultantes -ia .-i.ciivldade

cerebral e muscular. Para os

PhyBiologistas n somno í„ pois,

o resultado de uma. intoxicação
que hoje nos interessa, po-

rêm, -"- riin.nr.. j-. 6 luz de moder-
nas nesquissas, algumas condi-
ções que acompanham ó somno,

,i recentemente foram deter-
minadas. ETas ripmnnsfnm que
durante n sonrnn toda a ehimica
flo enrpo se modifica. « o que C

mais as ca.racteristicaa physi-
electricas do ertra.ni ;-mn sof-

Trep! curiosas e importantes va-
ies.

n sr. Curi r.Ei-chtcr, do John
Hapkins Hospital, TT. S. A..

1 is ProeeedíiTjs
.

I
A'-adr-inv of Sci-

«nees, Was íMatço, 1326)
-Mudos feitos sobre

a Influencia do snmno na resis-

tência eléctrica do coruo huma-
no. V mensnração da ia*slstçn-

<*ln do corpo oer mltte avaliar n
"nlensifiailp do somno e até mes-
mo n BUS nnalld.tflc.

1 resl 'tenoifi do cor-
nn.-i § aer.en-

tnadam ente maior durante o »>-

mno . Em ur-i . das exerterianeías
írtencla crescia de 30.098

tu 50(1.000 ohms. "Wniler. em

\ j;"i tinha verificado, em »1

loe-ínii. qui: a resistência eva
muito maior de lnanhã. logo ao
de.speii.ai-, do que na noite an-

:. Esse facto tem sid

eaimeute confirmado.
As experiências de Hichter [o-

laiu t-eallzadas, fazendo passar
nmti corrente galvânica multo
pouco intensa, de uma das mãos
a outra, e medindo a resisteo.-

1.; do corpo a tal corrente. Fo-
ram imaginados eléctrodos e**
peei a es para essas pesquizas.
Eram feitos de zinco coberto
com uma pasta de kaolltn e sul-
phato de zinco . A vantagem -ie

usar taes eléctrodos provém de
que elles são impolarizaveis e
eutrain em contacto pei

com a pelle sem in-ital-a . Alem
disso, podem ser applicade
retirados, sem despertar o
ciente.

A resistência do corpo foi má-
dida, pelo autor, com o galva-
no metro de corda, galvanometro
ultra sensível de Einthovan
Desde logo as primeiras
rlencias monstraiam que a ra-
sistencia do corpo á passagem da
corrente eléctrica, resid.-.

Inteiramente nu pelle. Assim,!
uma stoiplefs picada de agulbi.

faz nas Injecções hy-
podermieas, basta para leduzi 1

'

a resistência do corpo, extraor-
dinariamente. Antes da picada,
feita em uma das mãos a resis-
tência era do -5 40,00(1 ohms
pois delia caiu a 25.000,
A resistência da pelle ,1 ,

iir é muito dlfforenle - U
que apresenta a face dol

Uma injecção de atropina, em
ponto distante dos eléctrodo*,
augmenta a resistência das pal-
mas das mãos e dlmlnue a d*
face dorsal. O facto

porque a atropina actua solv
-. que governam -n prodie-

Sãc do suor, E tórios sabem que
fts palmas das mSos são rlc-is

em glândulas -sudoriparaa. Cora-
tudó parece que as glândulas
sudoríparas do do 1

não soffrem a mesma acção
itna.

,

Quanto mais secca a pelle.

miais resistente. Diversas obsor-
vaeõf-s foram feitas, entre 11

,- 1 hora do dia, antes da
injeeríii) da atropina. Hesse
temjpo a resistência das palmas
foi em media. 'J0 000

se das mãos
foi gradualmente decrescendo
Ap6s Iniècçao, a primei
cresceu acima de 4á0.000 ohms.
emquanto que a, segunda conti-
nunn a decrescer. A res rstencla
palmar depende do Impulso n iJ ;'-

A resistência dorsal, ao
contrario e Independente delle,

nlua Richter.
VZxv de Ehbeelce pro-

'"«i»" «,nc eertmt*ente llie.s In tíTiísjtarflo.



varam que a pelle se comporta,
com as suas numerosas cellulas,

oomo se fosse a membrana semí-
i>íiivel de uma cellula so,

respondendo as excitações com
Um augrounto de permeabilida-
de. Estinfulos thermicos, galvâ-
nicos, mechanieos e chim [cos.

produzem LlteraçOi s da
tencía. No soranu SHltluattlo

que a resistência palmar aug-
nventa, a dorsal ora cresce ora
decresce. A resiateiwia palmar

profundidade dv
foninp. Logo r]ue o paciente
Bomega a dormir; a resistência
palmar começa a crescer.

fios Indivíduos que custam a
a*eordar — somno de p:--lrn

—

um caso. durante o somno.
»- istene a palmar foi de

980. mui ohms. Despert&d idi-

c ã minutos depois era s-6 de
120. Dh ma observaçS i

Interess Irada em um
macaco. Posto no quarto i-scu-

irrneceu . K em outro i

d. o salvanonielro permt 1.-

tlu dizer quando despertou.
Tem-se desfarte, agora, um pro-
«esso seguro e fácil para deter
minar a profundidade do som-
uo. As v;u-i u;ões Individuaes sito

porflm muito grandes. ES' toda-
via, importante observar que
aomno actua sobre a resistência

pa ima r coznu s eccao total

nervos dessa região . Não sabe-
mos ainda se o soinno supprlme.
de facto, o Impulso nervoso ou
se age por inhibicão. Foi nota-
.lu liuí os Indivíduos de somno

lo los que se movem, ran-
gem ..<í dentes, falam, ate.) ti-

nham a resistência dorsal das
mãos diminuídas. Sao oa que
despertam fatigados. Ôs outros,
os que dormem calmos e dès-

penam b stôs têm a re-

mata
menta*das Estes resultados i-

o£m mostrar que ha duas varie-

dades de somno: "Relnxed
Blcon", "somno solti trai-

iumI sloep", "somno agitado".
AJJâs ti ii próprio estado de vi-

és agitados têm a resis-

ti dorsal pequena, Nos cal-
e pacatos a reststen íia '!"'-

o !• Mac William es-
"' n '"ii ' fi mi-

rante o somno. Ao contrario 3o
(111 e era corrente, foi varffii

tiue nem
™ T ~'

"

35 r*H

cies d. 31 mno: i — somno
xn: 2 — Polfln ;

-, t'd'stur-

esaao hai-

atigmen-
Finalmente exneriencias

nm que muitas
•m dormi-, finam

no ! !to, a'heias ao
sp na-'ín não resiondem
BMtimulo», e no emtanto,

o f-m somno falso. Nesses In-

llvld palmar

Labyrintho dos Circuitos
n

Um Robert em 5 minutos.

lim cinco minutos. . . paia
quem jõ possue <> seu reo&tem-
lh'v. Tambein, os i|tie alada não
possuem não se devem
i ompUcaeSes do reflex. }o

cem pelo principio. .

.

Òra possuindo um regenerati-
vo sim dois tempos se o

transformar em reflea?, lu-
crando com isso muito maio]
lume e fazendo economia. Com
nina lâmpada ura bom n
deve dar servirjo de três Nessi
i rpo di circuito a mesma u il-

'. ula BmpU« em radio frequen-
epois amplia

uoio-freq
nanfio • para

ater-
ia no iíio de piai

do phone. o primário d>? um au-
tijn-n ranisformao ibm

ilor ••
. .;

no ilc reacção. O secundário fl )

(

permaneci como na rt-

gilia; b 0. dorsal, elevada. Coim
istencla palmar depende di-

; mt nte da actividade ner-

vosa pode-se concluir que taes

Indivíduos estão em estado de
nervosa, com sctiu

de muscular diminuída,

Conta-sc em França uma .inu-

mais ou menos nestes

termos:

Dois filhos de Auvergne, pro-
víncia conhecida peia valentia

-.-um hatrtantes e mais ain-

-•u louvável espirito de
fcoVio havam-se alojados

transformador de um lado va*
ao negativo de filamento, com»
sempre, e de outro lado vae ver
ao terminal de uma resisten-
i ia de grade (grid-leak ) va-
riável. Esta resistência, ao en-
vês de Hear em parallelo com o
condensador de grade, como 6
usual, fica entre a grade o o

tlvo ou filamento atravfeí

do secundário do traneíonrn
conforme se v6 no desenho.
O resto do circuito nâo é al-

terado: i uma simples e i-orri-

TCISCÇlil).

K' Indispensável que a fnaãa-

tencío i!e grade seja varia' 1.

i:' pelo seU ajustamento que se

imped< -.alvula iU- apitar
Para melhor resultado convím
ensaiai- as tlifferentes posições
do transformador, ligando o tt-

ckler a ura otl itro dos ter-

do in-iti- .-

no ta osento. Prepara-
ram-so para dormir.— José, disse um delles ao

lanheiro, dormin-
do?— Ainda naol s— Entí sta-me uns

nutro começou a roncar.
mi tyno. como se vê, de

ííran<le resislenoJft. Dos amigos
da Radio Sociedade que me esta-
vam ouvindo' no começo, qu an-

il Inda estarão despertos?
Pouco importa,, Terei mostrado

;

í :u; como se provoca o som-
ou .

ftluii -n .n.yvn i,:mtf iirlnntc nuv i-ftnipra pui *n.t easn r ,s 'n nyioiintlilii oue te tu nor É-^ieeiron"



te ias curtas

(Do Q. S. T.)

Sabemos tjue os phenoiucuos
cie uma antemia,

-'ão causados por duas qualida-

de tensão do ether: uma
ensão magnética causada pela

inhas de força magnéticas de-

vidas ii corrente cpje circula iui

una e outra Cessão electros-

tática causada pela carga ele-

:trica na antemiii que pui sua

causa línlíaa de força

ctrostnticas ou campo electrir-',

tendo que ambos occorrem em
ipleta dephasagetn ou a ou'

um <lo outro. Assim quando ex-
iste uni campo magnético o

ampo estático é raro e vice-

ersa. listes campos (estático

magnético) não exvstem so-

mente perlo do fio da anteuna,
mas propa^am-se em rodas as
lirecções e por isso chamamos ;i

pheuomeiío "irradiação.
"

O uso de um quadro radiogo
niometrico |j;ira determinar a

direcção das oiul.is, não adian-

taria, porquanto o quadro tra-

balha no campo electromagnéti-
ca onda, e tios queríamos di

-

tenninar a influencia do cam-
< estático. Portanto queríamos
mi meio de captar o campo es-

tatico sendo influenciado o

possível pelo campo uiagne-
i

>

.

i .. como e mu lauto diffi-

:il fixar uma antcnna ua terra

depois iH' i ver a "terra*' (pla-

m t.i i ua direcção que qnize
temos que arranjai uni m^io tní

nos diíticil. À amcuiia e con-
trapeso de Hertz solv; o pro-

lilema. A anteuna ou osciltacíoi'

d Hertz coinpôe-se de um só
fio, do qual metade Eaz o papel
de anteuna e a outra mciadí i

de <•
. Os eampi - ma*

íiietíco è. estático são irradia

los em planoí ti í i utes "i",
1

/.ue o

plano vertical emquanto o ;ampo
!

ico, o plan !
1 1 :_

=

s tzonl d. Eis
resolvi. 1" o ;.'jljlrni;i

—

anteuna horizontal 110 mes-
mo plauo que o appaielho reee-

irrna do oseillador

[ertz. O Dr. Pickard
autor destas experiências) cons-
Truiu uma torn d< tnad

. ;ros de altura, ua
'irook. New Hampshin
\ ., sobre a qual foi iusl

do um appareího receptor tendo

tim mastro horizontal susceptí-

vel de ser movimentado em
qualquer direcção. Esse mastro
supportava ao longo de seu com-
primento um fio de 10 metros
ile comprimento, interceptado ao
''litro por uma bobina de acco-

piamento com o receptor.

Foram feitas 1300 experiên-

cias com 379 estações, princi-

palmente 110 peiiodo de uma ho-

ra atiles até duas hora.s depois

do por do sol. A maioria das

estações medidas operaram na
Faixa de frequências de 3.5 a

4.0 megacyclos e 7.0 a 8.0 nit-

gacyelos (80 e 40 metros). Es-
tas estações operavam ou na
fundamental 011 n'uni dos har-

mónicos, de modo «pie a onda
irnidiava-.se polarijada ver*í*vil

mente, A prova consistia ua me-
dida da razão entre as compo-
nentes horizontal c vertical da
hente da onda no onnto de re-

cepção. O máximo de intensida-

de íoi sempre encontrado ou 110

plano horizontal ou veTtical e o

mínimo sempre em angulo recto

ao plano d'cssc máximo. Não
houve caso algum em qn.

eixos do campo estático fizesse

um asgulo appreciayel com a Ho-
rizontal ou vertical. Isto é de-

vittfi provavelmente -1 que a ter-

ra age como reflector para a ir-

radiação vinda de cima, e o
tiertz montado a pequena dis-

tancia da superfície da Lerra me-
de a lesuUautc dos raios inci-

deme e reíleclido, de uiuuo que
uma onda cujo plano de poiam-
zaçao á 30o da horizontal resel-

vér-se-ia em dons campos um
horizontal de íntcnsioade a e
outro vertical de intensidade í

.

Resumindo diz o Dr. Pickard
o seguinte: — A razão do cam-
po estático horizontal para o
vertical da frente da onda de-

pende de três jactores: — fre-

quência, distancia e hora do dia.

Ksta razão ou proporção, não
e, excepto nas proximidades do
transmissor dependente da po-
larização da onda na sua ori-

gem, independente de distancia,

todas as frequências abaixo di.

1 000000 de cyclos são recebidas
verticalmente sem componente
horizontal nas horas diurnas.
Nas horas nocturnas apparece
uma componente horizontal d
cerca de 5 a 10 °|" da vertical.

A 3 megacyclos, de dia, a rece-

pção é quasi puramente vertical,

mas á noite as duas componen-
tes são quasi eguaca.
De « - a 8 megacyclos, o qua-

dro anterior mostra qun.es oa
resultados ohlidos. Alem de 8
megacyclos, as medições foram
poucas, porém mostram que ha
um pequeno augmento na pro-
porção. Horizontal — Verti.u!,

mas durante o dia essa pro
' í" aiigmeiíia sensivelmente 50-

bre o< resultados obtidos com
ti

' quem menores.

Os resultados obtidos dão o seguinte q_uadro para
Intensidade Horís ontal

•d razão

Disl

Kms.

ao
es
90
154

1050

115

aia

H o ri (í o atui

bfca]

0,3

2,1

2,4

1,6

l.l

1,5

4,0

- :

5,0

1,8

Verúcal

Numero de
tnediçSes

IH

92
27

m
sg
14

Cf)

1-2

12

iy
18

1 03
115

35

iaa de
4,0 me-
elos

Eslatico- —
llc-rizonUd 1

tènciaa de
7 u n megacyclos

Vertical

Estática- -1

.Horizontal

srrap-, ur«. v- làtít annTiiir jbl ila ---.a *'K,i?u*r e -...-luemfi i^^-ii íje<'i'l,,x.
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Para traiíueçp" dos sijrnaes Morse: I - inicio. P - ponto. T - traço. (Seguir as flechas)

Broafeíiíig no eitrangeiro

A Invenção 3 < arte de Impri-
mir marcou o inlc'o de uma.

B na historia do. humanidade.
Formou-se então o livro o agente
mais poderoso para espalhar s
idfiíi n; iscida na mente humana.
Os jornaes provaram ser a:nda
mais efficlentes divulgando fti

noticias em todos os meios so-
elaea.

O^v&Ior da irradiação d Ode
benfl ser comparada a invenção
da Imprensa, tal o ralo de acqão
que abrange â um so tempo, In-

teressando, milhares e minares de
ouvintes como o Jornal interessa
a milhares de leitores.

O desenvolvimento do Radio é
maravihoso '

Nos Estados Unidos, o barco da
radio-diffusão o numero de esta-

Goea irradiadoras é de 584 das
gnaes S80 são operadas por fir-

mas industries ou comnierelaes
attendendo a que é o me o roais

efflcien-te e pratico de pubi

da, los delas são mantidas por

actualmente assistida por 21 ou-
iras estações situad; (s em diver-
soí pontos.
A Allemanha tem actualmente

lnsta.!la.dc> alam das 15 estacões
locaea em Berlim, uma outra a do
fvoenlnsswustçrhanscii. rjm

| )u u
' "í de orna iUr , g pago pi

i
Director-Secretstrio da Ra-

Do archivo ta R. S" Elo R. de J

Sr. Agenor Aagusto
Miras; 'Ia, sócio fundador da Ra-
dio da Bahia, rece-

i ouvintes
o de icem
Os amadores franceses não pa-

gara licença, a Torre Eiffel
•-Radio e Paris P. T. T. são

la. Os
meios de
tacões sàe !>)

1
1

i
'."> ny ii> -. redu-

i

dos seus pro^ram n

Os holiandezes centralizam t

rra illaçâo cm "Hllversum,".
cujas "nstallagífea não têm con-

laj m.?= i

fim. dio Sociedade i seguinte carta:

Feira Velha i Bahia), 20 de
Abril

Níâ" o Eurtar ao dese-
jo de lhe eommuuiçar que daqui
onde me acho presentemente,

etenho as noite: cora a ra-

diotelephonia e nesse passa-
tempo agradável pude ouvir a

:l do relatório an-
da Rádio Sociedade, pela

fcrr " ' is ewnhec
! 1

-.,
j . gelbârs e

l'"li|-i.--- HI1T '' Os
dos srs. Phillips.

a '1 ;ão das
snlss m 6 relativamente Hmí-

1
> ri 1 pgJos Upes tornando-se

organizações educadoras, 47 por. sim somente de interesse loc;il.

égrej&s varias « H9 por empres: p
Jorna! titicas.

Na Inglaterra, ao eontrarii sg

IrradlagOes fo:

desde o seu início pel j
BritlsS

Broa dcastlnj; Company, sendo

que i. 300. 000 amadores pagam
«ma licença a B. B. C.

O custo dos seus prugrammaa
ne.srci- ao s unimos annos ele

liU.OllO libras, ouvidos sem-
pre como ls melhores de toí

IDuroi
'lLrV

é uni;

te don Ti i>- :u pa i-ra qm chegava nítida/

a > melhor não poderia ser
;

sa leitura, sabendo do esta-

do 1
;; insttrui-

origina-se o meu cesto de
Felicital-o cai

filha do
incessante labor patriótico.

Espero era Maio r

r a essa Ca-
nhai e nã

o atracar.
Nossa Radio Bahí h -rn

e esoerai anno dar-Jhe

rosn i n" '~!
1

1
i

\braça-r> o amigo e

Crd° Obrd°.
Agenor AagiiHtD de Miranda

Hespanna está aetualr
voív'mento do

>adcastmií" o que muito em
'! POllOi dos

outros nV^os enropaus.
v Pí«tacãn de Roma na l

encanta quasd toda a En-
a soa musica melo-

; rthf oK'.

Não obstante a li

de "Dave
oi;ente íi frente Sé

estàçSes lwvdladfTfln "u- \. B. — \qui recebo cora

ura Reina rtz de _' lâmpadas.

A eircnUçJlo fle "Mltclroa" é forcaita entre «« r«dlB»-aniodi> 1 1-« braaiilelro».



ASSIM AMPLIFICAM AS UALUULAS

-- TELEFUNKEN --
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Ultima
creaçab

a Venda em to

das AS casas

ESP£ÇIAUSTA5

DO RAMO

A melhor válvula para atto-faUantè.



MARCONI
O TRANSMISSOR
leva a sciencia,

á arte

e a alegria a todos

os lares desde

a choupana

até ao palácio.

rara

Ê§ %mm
1 m
11 #

oJLn

Transmissor de LOO 1 Tj po Q.

Ondss de 100 ;i 500 metros.

Cia. Nacional de Communicações sem Fio

(Representante exclusivo para todo o lirasíl

SECÇÃO BROADCASTINO. ESCRIPTORIO CENTRAL

MIA SETE DE SETEMBRO, 205 Rio de Janeiro rija DO ROSÁRIO, 139-3.° andar

Teicph. Norte 6449Teleph, Central B2S


